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Εισαγωγή  
Η σημασία των ποταμών για τον άνθρωπο είναι πολύ μεγάλη. Ανάλογα με το μήκος, 
την στάθμη και τον τρόπο ροής του 
ένας ποταμός μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους. 
Για παράδειγμα ένας ποταμός που έχει 
ήρεμη ροή και υψηλή στάθμη νερού 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υδάτινος 
δρόμος. Με αυτόν τον τρόπο, στο 
παρελθόν οι άνθρωποι μετέφεραν 
εμπορεύματα και έκαναν πιο εύκολη 
την επικοινωνία μεταξύ περιοχών που 
βρίσκονταν σε διάφορα σημεία του 
ποταμού. Αν ένας ποταμός είναι 
ορμητικός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας, καθώς κτίζονται 
υδροηλεκτρικά εργοστάσια δίπλα τους. Τα νερά των ποταμών χρησιμοποιούνται για την 
άρδευση των καλλιεργήσιμων εδαφών, καθώς και για ύδρευση. Οι περιοχές που 
βρίσκονται κατά μήκος των ποταμών είναι εύφορες και βοηθούν στην ανάπτυξη της 
γεωργίας, λόγω των φερτών ιζημάτων των ποταμών. 
Στα πλαίσια της εργασίας μας μελετήσαμε διάφορους παράγοντες που αποτελούν 
ένδειξη για την ποιότητα του νερού σε ένα ποταμό. Γίνεται μια αναφορά στα ποτάμια 
της Κύπρου και στη συνέχεια αναφέρονται με λεπτομέρεια μετρήσεις που έχουμε κάνει 
σε ποταμό της επαρχίας Λεμεσού.    
Η κατανομή του νερού στον Πλανήτη  
Σχεδόν τα ¾ της επιφάνειας της Γης 
καλύπτονται από νερό, παρόλ’ αυτά 
σχεδόν το 97% είναι αλμυρό νερό που 
βρίσκεται στους ωκεανούς και στους 
ποταμούς. Το υπόλοιπο περίπου 2.5% 
του νερού στον πλανήτη είναι γλυκό νερό, 
από το οποίο το 68.6% είναι δεσμευμένο 
στους παγετώνες των πόλων, 30,1% είναι 
υπό μορφή υπόγειου νερού στις υπόγειες 
δεξαμενές (υδροφορείς) και μόλις 1,3% 
είναι επιφανειακό νερό σε ποτάμια, 
υγροτόπους υπό την μορφή εδαφικής και ατμοσφαιρικής υγρασίας (Παπαθεοδούλου, 
2013, Εκπαιδευτικός Οδηγός). Το 1% περίπου που απομένει (επιφανειακό νερό) 
κατανέμεται κατά κύριο λόγο σε χιόνια και λίμνες και μόνο το 0,5% του παγκόσμιου 
επιφανειακού νερού διοχετεύεται στα ποτάμια (περίπου το 0,0001625% του νερού 
παγκόσμια, εικ. 1). 
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Εισαγωγή στη μελέτη του ποταμού  
Τα ποτάμια είναι φυσικοί διάδρομοι νερού που πηγάζουν από τα βουνά και καταλήγουν 
σε θάλασσα ή λίμνη.  
 
Πώς δημιουργείται όμως ένα ποτάμι; Συγκεκριμένα, από τις πηγές ξεκινούν μικρά 
ρυάκια τα οποία ενώνονται με τα 
ρυάκια που έχουμε από τις 
βροχοπτώσεις το λιώσιμο των πάγων. 
Όλα αυτά τα ρυάκια μπορούν να 
συναντώνται (συμβολή ποταμού) και 
να δημιουργούν την  κυρίως ροή του 
ποταμού. Η κυρίως ροή είναι το πιο 
μεγάλο μέρος του ποταμού όπου 
μπορεί να ενώνεται με τους 
παραπόταμους. Το μέρος που 
ενώνονται δυο ποταμοί λέγεται 
συμβολή. Η κυρίως ροή βρίσκεται 
συνήθως σε πεδιάδα. Μαίανδροι 
λέγονται οι συνεχείς κλειστές στροφές 
του ποταμού. Οι εκβολές είναι το 
τμήμα του ποταμού που χύνεται στη 
θάλασσα. Εκεί χωρίζεται σε μικρότερα 

τμήματα σχηματίζοντας πολλές φορές ένα Δέλτα 
(εικ. 2). 
 
Τα φράγματα είναι επίσης πολύ σημαντικά, ιδιαίτερα 
στην Κύπρο. Τα φράγματα έχουν κατασκευαστεί ως 
μέτρο εξοικονόμησης νερού και για τη συλλογή του 
νερού των ποταμών, ώστε αυτό να μην καταλήγει 
στη θάλασσα και να μένει αναξιοποίητο. Στην 
Κύπρο ως και σήμερα έχουμε 108 φράγματα με 
συνολική χωρητικότητα 331,933,000 m³, γεγονός 
που καθιστά την Κύπρο πρωτοπόρο στην Ευρώπη. 
Το νερό που αποθηκεύεται χρησιμοποιείται για 
ύδρευση και άρδευση. Τα φράγματα, είναι πολύ 
σημαντικά για την Κύπρο, αφού στο νησί το νερό 
αποτελεί φυσικό πόρο σε έλλειψη. (εικ. 3). 
 
 

 
Από την άλλη, τα ποτάμια και τα φράγματα εκτός από 
πηγή ζωής, δημιουργούν πολλά προβλήματα όταν 
πλημμυρίζουν. Πιο συγκεκριμένα, η υπερχείλιση των 
ποταμών που γίνεται λόγω της κακοκαιρίας ή λόγω της 
κακής κατασκευής των φραγμάτων ή και ακόμα λόγω 
της κακής κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων, έχει 
καταστροφικές συνέπειες για τα χωράφια και τις 
κατοικημένες περιοχές που βρίσκονται κοντά στους 
ποταμούς (εικ. 4). 
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 Επίσκεψη στον Ποταμό Κρυό  
Στις 9.12.13 κάναμε την επίσκεψή μας στον ποταμό Κρυό, ο οποίος είναι από τα 3 
ποτάμια που καταλήγουν στο φράγμα του Κούρη. Από το φράγμα, το νερό πάει σχεδόν 
σ’ όλη την Κύπρο και χρησιμοποιείται για συλλογή και αποθήκευση νερού από τη 
νοτιοανατολική πλευρά του Τροόδους. Η δειγματοληψία έγινε κοντά στο χωριό Λόφου, 
κάτω από το ροόμετρο του 
Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων. 
Το ροόμετρο είναι μια κατασκευή η οποία 
κάνει συνέχεια μετρήσεις της ροής του 
νερού. Εκεί χωριστήκαμε σε τρεις 
ομάδες. Η κάθε ομάδα ήταν υπεύθυνη 
για να πάρει διαφορετικές 
μετρήσεις. Στην πρώτη ομάδα, είχε 
ανατεθεί να πάρουν μετρήσεις για 
την παροχή του νερού και την 
θολερότητα. Η δεύτερη ομάδα, η 
οποία ήταν η δική μας, έπρεπε να πάρει 
μετρήσεις για τα θρεπτικά συστατικά 
του νερού του ποταμού. Τέλος, η τρίτη ομάδα, με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού (του 
πεχάμετρου και του οξυγονόμετρου), έπρεπε να πάρει μετρήσεις για το pH (οξύτητα-
πεχά) και για τη συγκέντρωση του διαλυμένου οξυγόνου στο νερό.  
Πιο κάτω περιγράφονται κάποια χαρακτηριστικά των μετρήσεων που έγιναν την ημέρα 
της δειγματοληψίας, καθώς και η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε. Πριν συνεχίσουμε με 
τη διαδικασία των μετρήσεων, θα αναφέρουμε κάποια σημαντικά χαρακτηριστικά αυτών 
των μετρήσεων καθώς και το γιατί πρέπει να κάνουμε αυτές τις μετρήσεις στα ποτάμια. 
Οι μετρήσεις και η μεθοδολογία της κάθε ομάδας φαίνονται στη συνέχεια. 

 
 
Μέτρηση της ροής (ταχύτητας) του νερού 
   
Η ροή αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τα οικολογικά χαρακτηριστικά 
των ποταμών. Η ταχύτητα του μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση του 
εδάφους και το σχήμα της κοίτης και ελαττώνεται εξαιτίας των τριβών. Καθώς 
το νερό ρέει στην κοίτη η ταχύτητα του δεν είναι ίδια σε όλα τα σημεία μιας 
διατομής της κοίτης του (αυτό διαφαίνεται και από τις μετρήσεις που έχουμε 
κάνει στη συνέχεια της αναφοράς μας). Η ροή του νερού (ταχύτητα) μετριέται 
με το ροόμετρο (εικ. 5). 
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Για τη μέτρηση της ροής του νερού σε διάφορα σημεία του ποταμού χρησιμοποιήθηκε 
ροόμετρο για την ταχύτητα του νερού και μετροταινία για τον υπολογισμό του πλάτους 
της κοίτης και την απόσταση από την όχθη του ποταμού. Επίσης χρησιμοποιήθηκε 
βαθύμετρο βαθύμετρο/χάρακα για την 
μέτρηση του βάθους του νερού, όπως 
φαίνεται στην εικόνα 6. Συγκεκριμένα 
ξεκινώντας από την όχθη του ποταμού 
μετρήθηκε η ταχύτητα του νερού κάθε 
μισό μέτρο έτσι ώστε να έχουμε τη ροή 
του νερού σε κάθε σημείο του ποταμού 
για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε 
την παροχή του νερού. Επίσης, την 
ίδια στιγμή που μετρήθηκε η ταχύτητα 
ροής του ποταμού μετρήθηκε και το 
βάθος του ποταμού στο συγκεκριμένο 
σημείο ώστε να υπολογιστεί το 
εμβαδόν της διατομής του νερού στο 
συγκεκριμένο σημείο.  
 
Οι μετρήσεις φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα: 
Πίνακας 1: Μετρήσεις της ταχύτητας του νερού και του βάθους του ποταμού σε διάφορες αποστάσεις 
από τη μία όχθη του ποταμού προς την άλλη. 

Απόσταση από την όχθη (m) Βάθος (cm) Ταχύτητα νερού (m/s) 

0.5 0.16 0.7 

1 0.15 1.5 

1.5 0.15 0.9 

2 0.12 0.4 

2.5 0.10 0.1 

3 0.13 0.2 

3.5 0.11 0.1 

4 0.10 0.2 

 
Με βάση τον πίνακα 1 παρατηρούμε  ότι στη μία όχθη του ποταμού η ταχύτητα του 
νερού ήταν μεγαλύτερη από ότι στην άλλη όχθη του ποταμού. Επίσης στη συγκεκριμένη 
όχθη το βάθος του ποταμού ήταν ελάχιστα πιο βαθύ.  
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Υπολογισμός της παροχής του Ποταμού 
Με τον όρο παροχή του ποταμού ονομάζουμε τον όγκο του νερού που περνάει από μια 
συγκεκριμένη διατομή της κοίτης του ποταμού ανά μονάδα χρόνου (π.χ. όγκος νερού 
ανά δευτερόλεπτο). Πολλαπλασιάζοντας το εμβαδόν της διατομής του ποταμού σε ένα 
σημείο του, με τη μέση ταχύτητα του νερού στο συγκεκριμένο σημείο, υπολογίζουμε τον 
όγκο του νερού που περνά στη μονάδα του χρόνου από τη συγκεκριμένη επιφάνεια 
τομής του ποταμού.  Η μονάδα μέτρησης της παροχής είναι τα m3/s. Η παροχή του 
νερού δε μένει σταθερή όλο τον χρόνο. 
Για τη μετατροπή της ταχύτητας του νερού (m/s) σε παροχή m3/s  χρησιμοποιείται η 
σχέση: Q= ΣΑiVi 
Όπου:  
Q= Παροχή (m3/s) 
Α= Εμβαδόν διατομής ποταμού 
V= Ταχύτητα νερού (m/s) 

 
Οι μετρήσεις της ταχύτητας της ροής πλέον διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τον Πίνακα 2 
υπολογίζοντας έτσι την κάθε μεταβλητή της παροχής του νερού. 
 
Πίνακας 2: Υπολογισμός παροχής του νερού στο ποταμό Κρυό (Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 
10.00 π.μ.) 

Μέση απόσταση Εμβαδό τομής 
ποταμού 

Ταχύτητα νερού (m/s) Παροχή (m3/s) 

0.25-0.75 0.069375 0.7 0.0485625 

0.75-1.25 0.075625 1.5 0.1134375 

1.25-1.75 0.073125 0.9 0.0658125 

1.75-2.25 0.060625 0.4 0.02425 

2.25-2.75 0.053125 0.1 0.0053125 

2.75-3.25 0.061875 0.2 0.012375 

3.25-3.75 0.055625 0.1 0.0055625 

3.75-4.25 0.044375 0.2 0.008875 

4.25-4.50 0.006250 0.7 0.004375 

Συνολική Παροχή (m3/s) 0.2885625 

Η μεμονωμένη μέτρηση της παροχής δεν μπορεί να μας οδηγήσει σε κάποιο 
καταληκτικό συμπέρασμα για τις ποσότητες νερού που μεταφέρονται προς το Φράγμα 
του Κούρη, αφού θα πρέπει ταυτόχρονα να ληφθούν πολλές παράμετροι υπόψη όπως 
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για παράδειγμα η βροχόπτωση. Κοντά στο σημείο στο οποίο έγιναν οι μετρήσεις 
υπάρχει εγκατεστημένος ροομετρικός σταθμός του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων. Ο 
υπολογισμός της παροχής στα ποτάμια είναι πάρα πολύ σημαντική παράμετρος  αφού 
αποτελεί ένδειξη του όγκου των νερών που τροφοδοτούν τα φράγματα και κατ’ 
επέκταση της διαθέσιμης ποσότητας για τους πολίτες. Επίσης ο υπολογισμός της 
παροχής σε διάφορα σημεία κατά μήκος ενός ποταμού μπορεί να μας δώσει ένδειξη για 
τη χρήση του νερού ανάντη. Π.χ. αν παρατηρηθεί μείωση της παροχής από το ένα 
σημείο στο άλλο κατά μήκος ενός ποταμού, μπορεί να διατυπωθεί υπόθεση για 
απόληψη νερού απευθείας από το ποτάμι, αφού προηγουμένως αποκλειστεί η 
πιθανότητα φυσικής απώλειας νερού. Λαμβάνοντας υπόψη τα περιορισμένα 
περιστατικά βροχόπτωσης τους δύο προηγούμενους μήνες πριν τη δειγματοληψία, 
θεωρούμε ότι η παροχή του νερού είναι μειωμένη. Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα και 
εξαγωγή αποτελεσμάτων θα έπρεπε να είχαμε δεδομένα βροχόπτωσης και παροχής 
προηγούμενων ετών για σκοπούς σύγκρισης. 
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Μέτρηση θολερότητας του νερού  
Την ημέρα της δειγματοληψίας, έγιναν επίσης 
μετρήσεις για την θολερότητα του νερού, δηλαδή 
για το πόσο θολό είναι το νερό. Ο υπολογισμός 
της θολερότητας του νερού είναι σημαντικός, 
διότι, οι ακτίνες του ήλιου, αν είναι θολό το νερό, 
δεν μπορούν να φτάσουν μέχρι τα φυτά που 
υπάρχουν κάτω από το νερό και έτσι αυτά με την 
σειρά τους δεν μπορούν να φωτοσυνθέσουν. 
Επίσης, μέσα στον ποταμό έχουμε ζώα τα οποία 
αναπνέουν με βράγχια, και αν έχει ίζημα, τότε το 
ίζημα μπορεί να κολλήσει στα βράγχιά τους και 
πεθαίνουν. 
 
Η μονάδα μέτρησης της θολερότητας είναι το Ntu 

(nephelometric turbidity 
unit). Για τη μέτρηση, αφού λαμβάνεται το δείγμα νερού από τον 
ποταμό, ανακινείται για να αναμιχθούν ομοιόμορφα τυχόν στερεά 
που έχει το δείγμα μέσα. Η μέτρηση της θολερότητας μπορεί να 
γίνει με το θολερόμετρο (εικ. 9) 
Για τη  μέτρηση της  θολερότητας ακολουθήθηκε η πιο κάτω 
διαδικασία:  

 Δείγμα νερού 10ml μεταφέρθηκε στο μπουκάλι στο οποίο 
θα γινόταν η μέτρηση (εικ. 10) 

 Έκλεισε το μπουκαλάκι και το σκούπισε καλά. 

  Το μπουκαλάκι μπήκε στο θολερόμετρο και δόθηκε η 
εντολή για τη μέτρηση.  

 Αφού πέρασαν μερικά 
δευτερόλεπτα, η ένδειξη της 

θολερότητας του νερού ήταν 19,27 Ntu. 
 
 

Η μεμονωμένη τιμή θολερότητας δεν μπορεί να μας οδηγήσει 
σε καταληκτικά συμπεράσματα για την ποιότητα του νερού 
στον ποταμό Κρυό. Γενικά, ως μέτρηση μπορεί να έχει 
μεταβολές στο χρόνο, ειδικά εποχικές. Μετά από έντονες 
βροχοπτώσεις αναμένεται μεγάλη τιμή θολερότητας, λόγω των 
ιζημάτων που ξεπλένονται στο ποτάμι. Επίσης πρέπει να 
ληφθεί υπόψη το αν κατά τη δειγματοληψία του νερού υπήρχε 
άλλη ομάδα μέσα στον ποταμό ανάντη του σημείου της 
δειγματοληψίας, γεγονός που θα προκαλούσε αύξηση της 
θολερότητας με την αναμόχλευση του ιζήματος του πυθμένα.  
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Μετρήσεις pH, θερμοκρασίας του νερού (θοC) και ποσότητας διαλυμένου 
οξυγόνου (DO) στο νερό.  
 
Το Οξυγονόμετρο (εικ. 10), παίρνει την μέτρηση 
του διαλυμένου οξυγόνου και της θερμοκρασίας του 
νερού. Το διαλυμένο οξυγόνο στο νερό, έχει άμεση 
σχέση με τη θερμοκρασία. Όσο αυξάνεται η 
θερμοκρασία, μειώνεται το διαλυμένο οξυγόνο στο 
νερό. Το καλοκαίρι περιμένουμε να έχει χαμηλότερες 
συγκεντρώσεις οξυγόνου στο νερό λόγω της υψηλής 
θερμοκρασίας. Για τη μέτρηση του οξυγόνου και της 
θερμοκρασίας βυθίζεται ο μετρητής στο νερό και 
δίνεται η εντολή για να ληφθεί η μέτρηση. 
Το διαλυμένο οξυγόνο (DO-Dissolved Oxygen) 
στα ποτάμια απαιτείται από όλους τους αερόβιους οργανισμούς γι’ αυτό και είναι 
ζωτικής σημασίας. Αυτό το οξυγόνο προέρχεται από 3 σημαντικές διεργασίες που 
γίνονται. Συγκεκριμένα:  

 Από τον αερισμό του νερού κατά τη ροή 

 Από τη φωτοσύνθεση που διενεργείται από τα φυτά του ποταμού και  

 Από τη διάχυση του οξυγόνου στην ατμόσφαιρα.  
Η συγκέντρωση του οξυγόνου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες σύμφωνα με τις πιο 
πάνω διεργασίες. Μικρές τιμές διαλυμένου οξυγόνου φανερώνουν έντονα 
επιφορτισμένα νερά με οργανικές ουσίες. Μονάδα μέτρησης του διαλυμένου οξυγόνου 
είναι τα mg/l (δηλαδή η μάζα του οξυγόνου σε mg (10-3 g) που υπάρχει σε κάθε λίτρο 
νερού). Η  μέτρηση έδειξε ότι η ποσότητα του διαλυμένου οξυγόνου στο νερό του 
ποταμού Κρυού ήταν 11.3mg/l. 
 
Η θερμοκρασία του νερού του ποταμού είναι μια παράμετρος που έχει μεγάλη σημασία 
στα υδάτινα περιβάλλοντα, αφού καθορίζει την παρουσία ή μη, 
κάποιων συγκεκριμένων ομάδων μικροοργανισμών. Η 
θερμοκρασία έχει σημαντική επιρροή στη πυκνότητα του νερού, 
στη διαλυτότητα των συστατικών στο νερό, στο pH και, στην 
αγωγιμότητα, στον ρυθμό των χημικών αντιδράσεων και στη 
βιολογική δράση που αναπτύσσεται στο νερό. Η θερμοκρασία 
σίγουρα εξαρτάται από το πού είμαστε, σε ποια περίοδο του 
χρόνου και σε ποιο υψόμετρο. Μονάδα μέτρησης της 
θερμοκρασίας είναι οι οC.  
Η μέτρηση της θερμοκρασίας στον ποταμό Κρυό στις 19 
Δεκεμβρίου 2013 στις 10:00π.μ ήταν 12 – 13 οC. 
Το Πεχάμετρο (Εικ. 11), υπολογίζει την οξύτητα του νερού, το pH 
του νερού. Για να πάρουμε μέτρηση, βυθίζεται ο μετρητής στο νερό 
και δίνεται εντολή για μέτρηση. Το pH δεν έχει μονάδα μέτρησης. Οι 
τιμές που παίρνει είναι μεταξύ 0 και 14, με το 7 να είναι το ουδέτερο 
και οι τιμές πάνω από 7 βασικές και κάτω από 7 όξινες όσο πλησιάζουμε στα δύο άκρα 
της κλίμακας μέτρησης. Το pH επηρεάζεται από τη θερμοκρασία, τα πετρώματα (τα 
άλατα που υπάρχουν στα πετρώματα), τη φωτοσύνθεση, το ελεύθερο CO2, τα οργανικά 
οξέα και τα άλατα των ισχυρών οξέων. Το pH έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς οι έμβιοι 
οργανισμοί (οι οργανισμοί που υπάρχουν στα ποτάμια) έχουν το δικό τους εύρος τιμών 
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και παρουσιάζουν μικρή ανοχή στις μεταβολές τους. Στη δική μας περίπτωση το pH 
ήταν 9,38.  
Θρεπτικά συστατικά του νερού του ποταμού.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τα θρεπτικά άλατα είναι ανόργανα υλικά απαραίτητα για τη ζωή, αφού τα βασικά 
συστατικά τους χρησιμεύουν στους οργανισμούς είτε ως δομικά υλικά, είτε για 
παραγωγή ενέργειας μέσω της οξείδωσης τους. Κύριο χαρακτηριστικό των θρεπτικών 
αλάτων στα νερά είναι η εποχιακή και τοπική διακύμανσή τους. Η βιολογική 
παραγωγικότητα στο νερό εξαρτάται και από τα διαλυμένα σε αυτό θρεπτικά άλατα.  
 
Η ομάδα μας ήταν υπεύθυνη για τις μετρήσεις των θρεπτικών συστατικών του νερού 
του ποταμού. Έπρεπε να πάρουμε μέτρηση για τα νιτρικά, 
τα φωσφορικά και για την αμμωνία που περιέχει το νερό του 
ποταμού.  
Για την σωστή μέτρηση ξεπλύθηκε το μπουκαλάκι στο οποίο 
θα παίρναμε το νερό του ποταμού τουλάχιστον τρεις φορές. 
Γενικά, αφού τα νιτρικά και η αμμωνία είναι αζωτούχες 
ενώσεις, δηλαδή περιέχουν άζωτο, δεν περιμένουμε 
μεγάλες ποσότητες σε ποτάμια καθαρά που δεν 
επηρεάζονται από την παρουσία ανθρώπων. Αυξημένες 
συγκεντρώσεις, δείχνουν μόλυνση/ρύπανση στο νερό. Η 
αμμωνία προέρχεται κυρίως από λιπάσματα και από την 
διάσπαση οργανικών ουσιών, όπως λύματα ή οικιακά 
απόβλητα. Αντίστοιχα τα πιο πάνω ισχύουν και για τα 
φωσφορικά. Για να μετρήσουμε την ποσότητα των 
θρεπτικών συστατικών σε mg/l χρησιμοποιήσαμε το 
χρωματομετρητή (εικ. 13). 
Η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε για τις μετρήσεις των 
θρεπτικών συστατικών ήταν η εξής:  

 Βάλαμε σε μπουκαλάκι λίγο νερό από τον ποταμό. 

 Για την κάθε ανάλυση μεταφέραμε 10ml νερού σε μπουκάλια.  

 Κάναμε βαθμονόμηση του οργάνου μέτρησης με απιονισμένο νερό.  
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Μέτρηση αμμωνίας  
Όπως εξηγήσαμε και πιο πάνω, αν βρούμε μεγάλη συγκέντρωση αμμωνίας, τότε 
βλέπουμε έναν πρόσφατο δείκτη μόλυνσης του νερού. 
Επίσης, βάλαμε ειδικά χάπια αμμωνίας στο νερό για να ελευθερωθεί η αμμωνία. Δεν 
έπρεπε να αγγίξουμε τα χάπια με τα χέρια μας. 

 Αρχικά παίρνουμε το πρώτο μπουκαλάκι με τα 10 ml και βάλαμε το χαπάκι 1. 
Αμέσως μετά το διαλύουμε καλά στο νερό. 

 Μετά βάζουμε μέσα στο ίδιο μπουκαλάκι το χαπάκι 2 και το διαλύουμε και αυτό. 
(Εδώ αρχίζει η αντίδραση, το υγρό γίνεται κίτρινο). 

 Ανακινούμε καλά και σκουπίζουμε το μπουκαλάκι, χωρίς να αγγίζουμε το γυαλί, για 
να μην αφήσουμε αποτυπώματα στο γυαλί. 

 Βάζουμε το μπουκαλάκι στο μηχάνημα και επιλέγουμε test, για 10 λεπτά σε σκοτεινό 
μέρος. 

Η μέτρηση που πήραμε για την αμμωνία ήταν 0,38 mg/L. 
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Μετρήσεις φωσφορικών αλάτων 
Όπως είπαμε και πιο πάνω δεν περιμένουμε 
μεγάλες συγκεντρώσεις φωσφορικών. Στο 
νερό θα βάλουμε ειδικά χάπια φωσφορικών. 

 Βαθμονομούμε τα μηχανήματα μας. 

 Παίρνουμε το δεύτερο μπουκαλάκι με τα 
10 ml και βάζουμε το χαπάκι 1 και 
διαλύουμε καλά το χάπι. 

 Βάζουμε στο ίδιο μπουκαλάκι το χάπι 2 
και το διαλύουμε καλά. 

 Ανακινούμε καλά το μπουκαλάκι και 
μετά το σκουπίζουμε χωρίς να 
αγγίζουμε το γυαλί. 

 Βάζουμε το μπουκαλάκι στο μηχάνημα 
και επιλέγουμε το test, περιμένουμε 10 
λεπτά. 

Η μέτρηση που πήραμε για τα φωσφορικά ήταν 0.08 mg/L. 
 
Μετρήσεις Νιτρικών Αλάτων 
Όπως είπαμε και πριν δεν περιμένουμε μεγάλες ποσότητες νιτρικών αφού είναι 
αζωτούχα ένωση. Πιο κάτω χρησιμοποιούνται ειδικά χάπια για τα νιτρικά. 

 Παίρνουμε το τρίτο μπουκαλάκι με τα 10 
ml και βάζουμε μέσα στο νερό το χάπι 1 
και το διαλύουμε. 

 Βάζουμε αμέσως μετά το χάπι 2 και το 
διαλύουμε επίσης. 

 Κλείνουμε το μπουκαλάκι και ανακινούμε 
καλά. Επιπλέον, το σκουπίζουμε χωρίς 
να αγγίζουμε το γυαλί. 

 Βαθμονομούμε το μηχάνημα και βάζουμε 
το μπουκαλάκι μέσα για 5 λεπτά. 

Η μέτρηση που πήραμε για τα νιτρικά άλατα 
ήταν 0,1 mg/L. 
 
Συμπεράσματα για τις μετρήσεις των θρεπτικών 
 
Οι μετρήσεις των θρεπτικών αποτελούν καλό δείκτη της ποιότητας του νερού του 
ποταμού κατά τη συγκεκριμένη στιγμή της δειγματοληψίας. Για εξαγωγή 
ολοκληρωμένων συμπερασμάτων σχετικά με τις πιέσεις που δέχεται ο ποταμός, τέτοιου 
είδους μετρήσεις πρέπει να λαμβάνονται επανειλημμένα μέσα στο χρόνο, και σε πολλά 
σημεία κατά την πορεία του ποταμού, ώστε να καλύπτονται όλες οι εποχές του χρόνου 
και πιθανές δραστηριότητες (π.χ. λίπανση παρακείμενων χωραφιών, απόληψη νερού, 
απόρριψη λυμάτων κτλ).  
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Γενικά συμπεράσματα 
 
Τα ποτάμια είναι πολύ σημαντικά και ταυτόχρονα πολύ ευαίσθητα συστήματα για την 
Κύπρο με τους περιορισμένους υδατικούς πόρους. Οποιαδήποτε επιβάρυνση της 
κατάστασης τους έχει άμεση επίδραση σε εμάς. Είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να 
εκτιμούμε και να προστατεύουμε αυτά τα ευαίσθητα συστήματα που μας προσφέρουν -
εκτός από τις φυσικές διεργασίες μεταφοράς, φιλτραρίσματος νερού και διατήρησης 
ειδών χλωρίδας και πανίδας- περιοχές για χαλάρωση, περπάτημα, πηγή έμπνευσης.   
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